
 

 

Formalize a sua inscrição enviando esta ficha preenchida 

Associação de Taiji e Qigong de Lisboa - ATQL 

Rua Marques da Silva, 59-B , 1170 - 222 Lisboa 
 

Condicionado a um número mínimo de participantes 

ATENÇÃO : Data limite de inscrição  

4ª feira - 03 de Abril 2019 

Conteúdo técnico 
 

Wu Qin Xi  -  Cinco animais 
 

Esta série de exercícios de Qigong (Chi Kung)  
foi desenvolvida pela Chinese Health Qigong 
Association (Associação Chinesa de Qigong 
para a Saúde), seguindo métodos científicos 
modernos e respeitando e integrando conhe-
cimentos ancestrais. 

Os cinco animais são o Tigre, o Veado, o Urso, 
o Macaco e a Garça.  
O trabalho de cada animal é composto por 
duas séries de exercícios que se complemen-
tam. 
 

Público alvo 

2s conteúdos técnicos deste seminário são 
obrigatórios para o ensino do Qigong em Por-
tugal, independentemente dos Estilos ou Esco-
las.  

Fazem parte dos programas definidos pela Fe-
deração Portuguesa de Artes Marciais Chine-
sas, a que muitos já estão associados, sendo 
um conteúdo técnico importante para quem 
pretenda vir a dar aulas no futuro, ou apenas 
continuar a aprofundar a sua prática. 
 

 
Organização e local 

Associação de Taiji e Qigong de Lisboa - ATQL 

Rua Marques da Silva, 59-B, 1170 - 222 Lisboa 

Telef.  933 237 087 / 218 132 181 

taiji.qigong.lisboa@gmail.com 

www.asaur.com  

Responsável   

Arqt.º Luís Virgílio Cunha 

Seminário  
 
    

 
06  de   Abril   2019 
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Forma dos Cinco Animais 

Associação de Taiji e Qigong de Lisboa - ATQL 

LOCAL  
 Rua Marques da Silva 59 - B,  Lisboa 

Seminário Qigong Wu Qin Xi 

06  de  Abril  2019 
09H30 / 15H30 

Ficha de Inscrição 

Nome __________________________________________ 

Morada __________________________________________ 

Código  
Postal __________________________________________ 

Telefone __________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

Data ____ / ____ / 2019   Assinatura: ______________________ 

Condições de inscrição 

 Alunos ATQL / 
Ain Soph Aur  

Outros  

participantes 

Preço por pessoa 17,00 €    20,00 €    

Mesmo  
agregado familiar 
preço por pessoa 

13,00 € 17,00 € 

Dossier com  
documentação  

de apoio 
  5,00 €   7,00 € 
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O Qigong é uma arte de desenvolvimento pesso-
al baseada num sistema de exercícios físicos, res-
piratórios, mentais e espirituais que surgiu na Chi-
na há mais de 5000 anos como parte da Medici-
na Tradicional Chinesa.  

O seu exercício regular melhora a saúde, harmo-
niza o sistema energético, aumenta o fluxo e a 
qualidade da energia vital (Qi) para os órgãos 
internos e promove a vitalidade física e mental. 

É uma forma de meditação activa que torna 
mais claras as vivências internas e auxilia a ex-
pansão da consciência. 

No Qigong os exercícios são suaves e o prazer e 
o bem-estar são referências para a qualidade da 
prática. 

O Qigong: 

· Disciplina a respiração e purifica o sangue. 

· Fortalece a coluna vertebral. 

· Torna os ossos mais densos, os tendões resis-
tentes e os músculos fortes e flexíveis e mas-
saja os órgãos internos. 

· Activa a circulação da energia vital nos 
meridianos e equilibra os centros energéti-
cos (chacras). 

· Repõe as reservas de energia do organismo 
e aumenta a resistência ao stress. 

· Acalma, tranquiliza e estimula a concentra-
ção mental  e a clareza de espír i to� 

É uma disciplina de base para todas as activida-
des humanas.  

Todos, independentemente da idade e condição 
física, podem praticar Qigong sem contra-
indicações.  

Programa  

Sábado - 06 de Abril de 2019 

 
09H30  -  11H30   -   Qigong 

11H30  -  11H45   -   Intervalo para chá 

11H45  -  13H15   -   Qigong 

13H15  -  14H00   -   Almoço leve 

14H00  -  15H30   -   Qigong 

 
 
Aproveite a oportunidade de aprender es-
ta forma de Qigong que complementa o 
trabalho das formas  Ba Duan Jin (oito pe-
ças de Brocado) e Yi Jin Jing (tendões e ar-
ticulações). 
 

 

“Tudo o que decidires fazer realiza-o imediata-
mente. Não deixes para a tarde o que podes 
fazer de manhã.” 

 

 

 

Pintura em seda “Dao Yin Tu” descoberta na 
gruta Mawangdui (Dinastia Han - 207 - 25 AC) 
em Changsha, Província de Hunan em 1973. 
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· Humildade, coerência e espírito de serviço.  

· Coragem e idealismo nas metas pedagógicas e 
nos horizontes culturais. 

· Apreciar cada pessoa pela sua riqueza humana 
intrínseca. 

· Valorizar a vontade e a persistência mais que as 
capacidades físicas. 

· Respeitar o ritmo de aprendizagem de cada 
aluno. 

· Auxiliar cada aluno a compreender e a vencer 
as suas dificuldades específicas, pois uma pe-
quena aquisição técnica pode ser fruto de uma 
significativa tomada de consciência interior. 

· Partilhar experiências com o propósito de contri-
buir para estimular hábitos saudáveis. 

· Agir com a consciência clara de que tudo é 
passageiro e de que, em cada ser humano exis-
te algo perene e sagrado�� 
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A orientação pedagógica do Seminário é da 
responsabilidade dos Prof. Luís Virgílio Cunha, 
José Manuel Martins. 

A orientação técnica é da responsabilidade 
do Prof. José Manuel Martins 


